BBL en Entreeopleiding Stichting BEZINN
Aanleiding
Recent hebben 12 deelnemers vanuit Bezinn een (BBL) MBO niveau 1 traject “Tuin, Park en
Landschap” met agrarische aspecten bij TerraNext te Eelde afgerond. Het streven van stichting
Bezinn is om, in samenwerking met TerraNext voor 1 september 2016 een nieuwe BBL Entree groep
op te starten. Deze flyer verstrekt informatie over de BBL entreeopleiding.

BBL Opleiding ‘Groene leefomgeving’ (Entree)
Opleiding is bestemd voor:
De assistent medewerkers van groen- en hoveniersbedrijven, gemeenten en organisaties op
het gebied van natuurbeheer en de brede agrarische sector (bv. ook enkele lessen
grootvee).
De opleiding is geschikt voor deelnemers die:
• Leerbaar zijn op entree niveau.
• Gemotiveerd zijn om een opleiding succesvol af te ronden.
• Niet eerder een MBO opleiding hebben afgerond.
• Deelnemers moeten een arbeidscontract hebben of een toestemming van de
uitkeringsinstantie om een BBL opleiding te kunnen volgen.
• Deelnemers moeten werkzaam zijn op een erkend leer-werkbedrijf.
• In staat zijn om de beroepspaktijkvormende (BPV) werkzaamheden te kunnen uitvoeren
op het leer-werkbedrijf.
Opleidingsprogramma BBL opleiding Assistent Plant of Groene leefomgeving (niveau
1/entree)
Onderhouden groenvoorzieningen, tuinen en of
parken
Gebruik en onderhoud van gereedschap en
machines
sortimentkennis (planten, heester en bomen e.d.)
Faciliterende ondersteunende werkzaamheden
Onderhoud vaste constructies en gebouwen
Bosmaaien (behalen van certificaat)

Kleinschalig onderhoud verhardingen
Onderhouden (snoeien) van beplantingen en
bomen
Arbo technische aspecten
Samenwerken / communicatie / beroepshouding
Algemene vormende vakken zoals Nederlands,
rekenen en maatschappelijke vorming

Instroom / intake
Na de werving van de deelnemers door de toeleveranciers, zullen alle deelnemers een intake
procedure moeten doorlopen. Hierbij gaat het om inzicht te krijgen wat de leercapaciteiten zijn en / of
er ook belemmeringen zijn die het leerproces niet bevorderen. Tevens wordt er gekeken welke
vooropleiding de deelnemer wel of niet behaald heeft en /of welke certificaten al behaald zijn.
Op basis van deze intake worden de beschikbaar gekomen resultaten voorgelegd aan de
plaatsingcommissie, die besluit of iemand wel / niet wordt toegelaten in de opleiding
Het (erkende) leer-werkbedrijf
Dit is nodig voor het afsluiten van praktijkovereenkomst tussen de deelnemer, het leer-werkbedrijf en
TerraNext. Hierin verklaart het leer-werkbedrijf om de leerling gedurende minimaal 650 uren in de
praktijk te begeleiden door een erkende praktijkopleider / assessor. Deze BPV uren zijn nodig om het
diploma te kunnen krijgen. Van belang hierbij is dat het leer-werkbedrijf erkend is door S-BB op niveau
entree richting Tuin, Park en Landschap of voor hogere opleidingen. Deelnemers die een uitkering
ontvangen dienen toestemming vanuit de uitkeringsorganisatie te hebben
Kosten
De totale kosten voor dit traject zijn € 461,86 per persoon, dit bedrag bestaat uit wettelijk lesgeld en
onderwijsmiddelen zoals boeken. Dit traject gaat door bij minimaal 14 deelnemers. De kosten voor het
vervoer naar de leslocatie in Eelde is voor rekening van de opdrachtgever c.q. deelnemer.

Hoe ziet het traject eruit
Datum
Februari / Juli 2016
22 april 13.00
Augustus
september 2016

Actie
Werven deelnemers
Introductie dag
Selectie deelnemers
Start opleiding

Locatie
Uitgangspunt is dat de BBL opleiding op de locatie van TerraNext in Eelde worden uitgevoerd.

Contactgegevens & Aanmelden
Aanmelden kan via mevrouw A. Kits, a.kits@bezinn.nl.
Voor vragen over de opleiding kunt u terecht bij TerraNext, Burg. Legroweg 33, 9761 TA Eelde, T
(050) 368 23 90 - F (050) 368 23 91 - E info@terranext.nl - www.terranext.nl.

